
 
 

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO PARANÁ – FECOMÉRCIO/PR 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2019 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA FIXA PARA A FECOMÉRCIO/PR, O SENAC/PR E O SESC/PR 

 

Referente aos questionamentos recebidos até o momento tem-se a informar e esclarecer o que 

segue: 

QUESTIONAMENTO 01:  

 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

RESPOSTA: A vedação prevista no subitem 2.3.3 do Edital tem fundamento no art. 39 dos 

Regulamentos de Licitações e Contratos do SENAC e do SESC, em observância aos princípios da 

isonomia, da impessoalidade e da moralidade, de forma a refutar a participação no certame de 

pessoas que possam receber tratamento privilegiado. Diante disso, não há embasamento legal 

que justifique o acolhimento do pedido da interessada, não havendo, portanto, o que ser 

modificado no Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 02:  

 

 

 

RESPOSTA: Em atendimento ao disposto na Resolução nº 605/2012 da ANATEL, para as correções 

deverá ser considerado o prazo máximo de 08 (oito) horas após notificação. Assim, no subitem 

7.1.2 da CLÁUSULA SÉTIMA do ANEXO VI – MINUTA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO do Edital, 

onde se lê: 



 
 

 

7.1.2. A CONTRATADA se obriga a atender de imediato às solicitações, corrigindo, no prazo máximo 

de 06 (seis) horas após notificação, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços 

contratados, exceto aquelas interrupções insanáveis em curto prazo, decorrentes de razões de 

elevadas proporções e que possam ser plenamente justificadas perante a ANATEL. 

 

Leia-se: 

 

7.1.2. A CONTRATADA se obriga a atender de imediato às solicitações, corrigindo, no prazo máximo 

de 08 (OITO) HORAS APÓS NOTIFICAÇÃO, qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos 

serviços contratados, exceto aquelas interrupções insanáveis em curto prazo, decorrentes de razões 

de elevadas proporções e que possam ser plenamente justificadas perante a ANATEL. 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

 

 

 



 
 

 

RESPOSTA: Embora não seja praxe das entidades licitadoras efetuar pagamentos fora dos prazos 

avençados, se for o caso, os pagamentos serão acrescidos das penalidades normais de mercado. 

 

QUESTIONAMENTO 04:  

 

“No anexo I (Termo de Referência) deste edital em seu item 8.4.3 foram indicados os locais com 

previsão de atendimento para o SENAC/PR. Dentre estes pontos observa-se com necessidades 

diferenciadas de infraestrutura: 

Cascavel – Hotel – BR 277, km 568 fazenda São Domingos 

Esta unidade situa-se a quase 20 km do centro de Cascavel, às margens de rodovia e em local sem 

posteamento. Desta forma além de prazos diferenciados para a construção do acesso (necessita de 

aprovação e liberação de projeto pela concessionária local) também observamos a necessidade de 

elevados investimentos os quais avaliamos que não são remunerados dentro da previsão de receita 

máxima permitida para o lote. Questionamos, portanto:  

o A concretização deste circuito é obrigatória dentro do contrato? 

o Se o custo deste foi considerado quando da definição dos preços máximos do lote; 

o Qual o prazo estimado para a solicitação deste serviço? Esta informação é importante para 

identificarmos o período dentro do contrato no qual este serviço estará contribuindo com a 

remuneração de seus investimentos em infraestrutura; 

o Para este ponto, com custos totalmente diferenciados, é possível a cobrança de taxa de 

instalação? 

o Para um possível estudo de atendimento via enlace rádio consideramos que o SENAC/PR será 

responsável pela infraestrutura local (torre, tubulação, área abrigada para acomodação do 

equipamento, etc)?” 

 

RESPOSTA: Devido as particularidades de infraestrutura necessárias à instalação da Unidade Hotel 

de Cascavel, o SESC/PR resolve EXCLUIR o ITEM 45: CASCAVEL – HOTEL do subitem 8.4.3 do ANEXO 

I do Edital. Permanecem inalteradas, no entanto, as estimativas de consumo. 

 

Assim, no subitem 8.4.3 do ANEXO I do Edital, onde se lê: 

 

8.4.3  ITEM 03 – SESC/PR:  

(...) 

45 
CASCAVEL – HOTEL 

(***) 

BR 277, km 568 – Fazenda 

São Domingos. 
E1 / R2 30 100 A definir 

(...) 
* <30 CANAIS DE VOZ PCM (PULSE CODE MODULATION) = 1 CIRCUITO E1 DE 2MBPS. 



 
 

** Unidades com ativação prevista para o 2° Semestre de 2019/2020. 

*** Unidades com ativação prevista entre 2020 e 2024. 

 

Leia-se: 

 

8.4.3  ITEM 03 – SESC/PR:  

(...) 

45 
CASCAVEL – HOTEL 

(***) 

BR 277, km 568 – Fazenda 

São Domingos. 
E1 / R2 30 100 A definir 

(...) 
* <30 CANAIS DE VOZ PCM (PULSE CODE MODULATION) = 1 CIRCUITO E1 DE 2MBPS. 

** Unidades com ativação prevista para o 2° Semestre de 2019/2020. 

*** Unidades com ativação prevista entre 2020 e 2024. 

 

QUESTIONAMENTO 05:  

 

“O edital prevê que as propostas deverão ser apresentadas com duas casas decimais. Entendemos 

que, como a prática no mercado de telefonia é que as tarifas de tráfego sejam definidas com 5 casas 

decimais, que estas poderão ser ofertadas desta maneira neste pregão sendo que, para totalização, 

as mesmas serão truncadas em seu valor final de faturamento com 2 casas decimais. Está correto 

este entendimento”? 

 

RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. Alertamos que o valor da Proposta de Preços inicial 

registrada no Sistema Licitações-e, bem como o valor total final da Proposta de Preços escrita 

deverão conter no máximo 02 (duas) casas decimais; contudo, os valores unitários podem ser 

ofertados com mais casas na Proposta escrita. 

 

QUESTIONAMENTO 06:  



 
 

 

 



 
 

 
 

RESPOSTA: Primeiramente, é importante ressaltar que as Entidades Licitadoras não integram a 

Administração Pública direta ou indireta e, portanto, não se submetem à Lei Geral de Licitações e 

Contratos Administrativos (Lei nº 8.666/93), mas a seus Regulamentos próprios. 

Quanto ao requerimento da interessada – a divisão em lotes por localidade –, veja-se que foi 

permitida a participação na licitação de empresas em consórcio, de forma a não inviabilizar a 

participação de todas as possíveis interessadas, e, ao mesmo tempo, atender as necessidades 

técnicas das Entidades Licitadoras. Além disso, já há a divisão do objeto em dois lotes de acordo 

com a natureza dos serviços, sendo o Lote 01 para serviços de telefonia fixa comum e o Lote 02 

apenas para o serviço DDG 0800 do Senac/PR. 



 
 

Assim, não há embasamento técnico ou legal que justifique o acolhimento do pedido da 

interessada, não havendo, portanto, o que ser modificado no Edital. 

 

 

 

 

Curitiba-PR, 15 de maio de 2019. 

 

Comissão Permanente de Licitação  


